
ATA DA SEXAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA 

LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

RONDÔNIA. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano dois 

mil e dezesseis, às dezoito horas e dezessete minutos, 

reuniu-se a Assembleia Legislativa do Estado, 

extraordinariamente, sob a Presidência do Senhor 

Deputado Maurão de Carvalho – Presidente; Secretariada 

pelo Senhor Deputado Lebrão – 1º Secretário; com as 

presenças dos Senhores Deputados Adelino Follador, 

Aélcio da TV, Airton Gurgacz, Alex Redano, Cleiton 

Roque, Dr. Neidson, Edson Martins, Ezequiel Júnior, 

Hermínio Coelho, Jean Oliveira, Jesuíno Boabaid, Laerte 

Gomes, Lazinho da Fetagro, Lebrão, Maurão de Carvalho, 

Ribamar Araújo, Saulo Moreira, Só na Bença, e das 

Senhoras Deputadas Lúcia Tereza e Rosângela Donadon; e 

ausências dos Senhores Deputados Léo Moraes, Luizinho 

Goebel, Marcelino Tenório e Senhora Deputada Glaucione. 

Havendo número regimental o Senhor Presidente declarou 

aberta a sessão. A ata da sessão extraordinária 

anterior foi dada por lida e aprovada e o Senhor 

Presidente determinou a publicação no Diário Oficial da 

Assembleia Legislativa. Passando-se à ORDEM DO DIA foi 

aprovada, em segunda discussão e votação, pelo processo 

de votação nominal, com quórum qualificado de 2/3 a 

Proposta de Emenda Constitucional nº 024/16 de autoria 

do Deputado Ezequiel Júnior que “Acrescenta dispositivo 

ao artigo 136-A da Constituição Estadual tornando 

obrigatória a execução orçamentária das emendas 



individuais”, com 18(dezoito) votos. Foram aprovados, 

em segunda discussão e votação, pelo processo de 

votação nominal, por maioria absoluta de votos: Projeto 

de Lei Complementar nº 125/16 de autoria do Poder 

Executivo/M 217 que “Revoga os incisos IV, VIII e X do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 685, de 14 de novembro 

de 2012 que Cria o Sistema Estadual de Defesa do 

Consumidor – SISDEC, o Conselho Estadual de Defesa do 

Consumidor – CONDECON, a Coordenadoria do Programa 

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/RO 

e a Comissão Estadual Permanente de Normatização - 

CEPN”, com 17(dezessete) votos; Projeto de Lei 

Complementar nº 126/16 de autoria do Poder Executivo/M 

219 que “Dispõe sobre a Política de Educação 

Profissional do Subsistema Público de Educação 

Profissional do Estado de Rondônia, cria o Instituto 

Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional – 

IDEP, e dá outras providências”, com 15(quinze) votos 

favoráveis e 02(dois) votos contrários; Projeto de Lei 

Complementar nº 128/16 de autoria Coletiva que 

“Acrescenta e altera dispositivos da Lei Complementar 

nº 622, de 11 de julho de 2011”, com 15(quinze) votos; 

Projeto de Lei Complementar nº 129/16 de autoria da 

Mesa Diretora que “Altera a Tabela 10 do Anexo I que 

Estabelece a Estrutura Organizacional e Quadro 

Gerencial da Assembleia Legislativa do Estado de 

Rondônia; e o Anexo VI da Lei Complementar nº 730, de 

30 de setembro de 2013”, com 15(quinze) votos. Foram 

aprovados, em segunda discussão e votação, pelo 



processo de votação simbólica, por maioria de votos: 

Projeto de Lei nº 381/16 de autoria do Deputado Lazinho 

da Fetagro que “Altera e acrescenta dispositivos à Lei 

nº 3314/2014 que assegura a jovem de família de baixa 

renda de até 29 anos e aos estudantes, o desconto de 

50% (cinquenta por cento) do valor do ingresso cobrado 

em espetáculos esportivos, culturais, de lazer e outros 

afins e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

394/16 de autoria do Deputado Ezequiel Junior que 

“Dispõe sobre a proibição, na definição do prazo de 

marcação de consultas, exames e outros procedimentos, 

de discriminação ou diferenciação entre o paciente 

coberto por plano ou seguro privado de assistência à 

saúde e o paciente custeado por recursos próprios e dá 

outras providências”; Projeto de Lei nº 495/16 de 

autoria do Deputado Aélcio de TV que “Dispõe sobre a 

proibição de produção e comercialização de produtos que 

contenham o amianto, no Estado de Rondônia”; Projeto de 

Lei nº 516/16 de autoria do Deputado Laerte Gomes que 

“Declara de utilidade pública a Associação dos Taxistas 

de Costa Marques, localizada no Município de Costa 

Marques”; Projeto de Lei nº 518/16 de autoria do Poder 

Executivo/M 218 que “Altera o artigo 1º; o caput e o 

inciso IV do artigo 2º; o caput do artigo 4º; e o caput 

e o parágrafo 4º do artigo 5º, da Lei nº 2721, de 20 de 

abril de 2012, que Cria o Fundo Estadual de Defesa do 

Consumidor - FUNDEC”; Projeto de Lei nº 520/16 de 

autoria do Poder Executivo/M 223 que “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito adicional suplementar por 



anulação, até o montante de R$ 1.193.850,45 em favor da 

unidade orçamentária Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia - TCE”. Nada mais havendo a tratar, e antes de 

encerrar a presente sessão, o Senhor Presidente 

convocou sessão ordinária para o dia 30 de novembro, no 

horário regimental, às 09:00 horas. Para constar, o 

Secretário da sessão determinou a lavratura desta ata, 

que após lida e aprovada será devidamente assinada pelo 

Presidente e Secretários da sessão. Plenário das 

Deliberações, às vinte horas e trinta e quatro minutos 

do dia vinte e nove de novembro do ano dois mil e 

dezesseis.   

 


